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ПРАВИЛА ИГРЕ 
за ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ у ФУТСАЛУ за ДЕВОЈЧИЦЕ 

 

 Утакмица траје два пута по 15 минута. 

 Екипу сачињава максимално 10 играчица, и то: 5 играчица у игри (4 играчице и голманка) 
и 5 резервних играчица. Екипа са мање од 3 играчице (две играчице и голманка) не могу започети 
утакмицу. У случају да та екипа за време утакмице остане са 2 играчице (искључење, повреде и 
сл.) утакмица се прекида. 

 На клупи за резерве смеју да буду искључиво резервне играчице, тренер и један 
представник екипе. Сва остала лица морају бити удаљена на трибину која је предвиђена за 
публику. 

 Пре почетка сваке утакмице представник екипе је дужан да преда списак од максимално 
10 играчица који ће учествовати на тој утакмици.  

 Убацивање лопте у игру из аута и корнера врши се ногом. Време предвиђено за извођење 
аута, корнера као и  свих прекида је 4 секунде. Код извођења аута или корнера лопта мора да 
мирује на линији. Лопта је у игри када се удари и крене и ни у ком случају са њом не може поново 
да игра играчица која је извела убацивање пре него што њу дотакне или њом игра нека друга 
играчица. Играчице противничке екипе треба да буду удаљене 3 метра од места на коме се 
налази лопта. Директно из аута гол се не признаје ако лопта на свом путу није дотакла неку од 
играчица. 

 Уколико голманка ухвати лопту или удари руком лопту ван линије голманског простора, 
досуђује се слободан ударац а голманка се искључује на 2 минута. Уколико голманка последња 
игра лоптом пре напуштања попречне (корнер) линије досуђује се корнер. 

 Голманка сме руком пребацивати лопту на другу половину противничког терена у сваком 
тренутку, било да је лопта била у гол ауту или је у игри, наравно, само из голманског простора. 
Уколико голманка постигне гол руком, гол се не признаје. Када се лопта убацује у игру после гол 
аута голманка убацује лопту у игру руком из свог голманског простора. 

 Голманка враћену лопту из аута сме да прими на сваком делу терена, али сме да је држи 
у свом поседу само 4 секунде, а на противничкој половини колико год жели, без ограничења. 
Голманка намерно враћену лопту ногом од стране своје саиграчице не сме да дира руком или 
ухвати руком, у противном биће досуђен индиректан ударац против њене екипе. Такође, суди се 
индирект ако голманка хвата руком лопту коју јој врати саиграчица из аута. 

 За неспортско понашање или грубу игру (клизећи стартови су дозвољени само ако лопта 
није у близини противнице) досуђује се директан слободан ударац, а у случају тежег прекршаја 
играчица ће бити искључена на 2 минута. За неспортско понашање (псовање, ударање 
противничке или своје играчице намерно, намерно играње руком, пљување, итд.) играчица се 
искључује на 2 минута уз могућност да добије жути или црвени картон што значи директно 
искључење са исте утакмице. Уколико екипа која има искључену играчицу на 2 минута прими 
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гол, кажњена играчица има право да одмах настави утакмицу без обзира да ли су истекла 2 
минута предвиђена за њену казну. Са два жута картона или једним црвеним картоном, играчица 
која их је добила, нема више право наступа на истој утакмици, мора да се удаљи на трибине, 
може да је замени друга играчица на тој утакмици и нема право наступа на следећој утакмици. 

 У случају прекршаја или индиректног ударца извођачица има право да одмах изведе лопту 
са места где је прекршај направљен без обзира да ли је судија дао знак за то или не, осим ако 
судија не дозвољава брзо извођење из неког разлога. Извођачица има право у случају прекршаја 
или индиректног ударца да тражи од судије да одмакне противничке играчице које су поставиле 
тзв. „живи зид“ на одстојање од 5 метара у односу на место одакле се изводи прекид. Уколико 
извођачица затражи од судије овакав поступак, дужна је да сачека да јој судија да знак да изведе 
прекид, а у  супротном извођачица ће бити кажњена жутим картоном. 

 Екипа има право да у току једног полувремена направи пет прекршаја, док са шестим 
прекршајем улази у бонус и против ње се досуђује казнени ударац који се изводи са места где је 
направљен прекршај или са 10 метара који су означени на самом терену без постављања живог 
зида и томе слично, а о томе одакле ће бити изведен казнени ударац одлучује извођачица, а 
сваки наредни прекршај се третира исто као и тај шести. 

 Прекршај је ако се грубо стартује на противничку играчицу или се игра руком. Уколико се 
неправилно изведе аут, корнер или неки од прекида, биће досуђен индиректан ударац који се 
неће рачунати у прекршаје за казнени ударац са 10 метара. Из индиректног ударца уколико лопта 
уђе у гол, а при том није дотакла ни једну од играчица, гол неће бити признат. 

 У току једног полувремена свака од екипа има право на један „time-out“ у трајању од 
једног минута. “Time-out” се може затражити искључиво у прекиду игре. Постоји и судијски 
„time-out“ који је судија дужан да затражи уколико је дошло до повреде играчица, одвезивања 
пертли, убацивања нежељених предмета на терен од стране публике… Овај тзв. судијски „time-
out“ може се затражити и за време игре, али искључиво од стране судије. Значи, ако се деси неки 
од  горе наведених нежељених догађаја, обавестити судију, уколико он није то приметио, да би 
он могао на време да реагује и затражи судијски „time-out“. 

 Измене играчица су такозване „летеће“, али се морају обављати испред своје клупе у 
означеном простору за измене, никако ван њега. Измена играчица се врши тако што играчица 
која излази из игре мора да напусти терен и тек тада играчица која је замењује сме да уђе у игру, 
односно на терен. Уколико дође до неправилне измене, екипа ће бити кажњена са 2 минута 
искључења и досуђује се индиректан ударац против исте. 

 Уколико се утакмица заврши нерешено, а треба да се добије победник, изводе се по три 
пенала и то свака екипа наизменично. Ако ни тада не буде познат победник, екипе ће 
наизменично изводити по један пенал све до коначне победе једног противника. Прва три 
пенала морају да изведу различите извођачице, а потом ако се уђе у серију по један пенал, 
извођачица може бити увек иста играчица. Пенали се изводе на истом голу. Пенал изводе све 
играчице које се налазе у записнику и није битно да ли је извођачица у првој серији завршила 
утакмицу на терену или на клупи. 
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